
PONDELOK 14. jún
Prorok Elizeus
Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40; (HS: 154; PZ: 108) 
07.00 za zdravie a požehnanie kolektí-
vu testovateľov

UTOROK 15. jún
Prorok Amos
Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 
– 20, zač. 41; (HS: 155; PZ: 109) 
18.00 za zdravie a požehnanie Mareka 
a Jozefa Turčíkových

STREDA 16. jún
Biskup Tychón Divotvorca
Rim 11, 2b – 12, zač. 105; Mt 11, 20 – 
26, zač. 42; (HS: 156; PZ: 111) 
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Kotuličovej a Pravdovej

ŠTVRTOK 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 – 
30, zač. 43; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Peter

PIATOK 18. jún
Mučeník Leontios
Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, 
zač. 44; (HS: 159; PZ: 114)
18.00 + z rodiny Borošovej

SOBOTA 19. jún
Apoštol Júda, podľa tela Pánov brat
Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 – 23, 
zač. 26; (HS: 387; PZ: 367)
07.00 + z rod. Baranovej a Maričáko-
vej

NEDEĽA 20. jún
4. nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromu-
čeník Metod Patarský
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, 
zač. 25; (HS: 145; PZ: 99); 3. hlas; 
11.00; za zdravie a požehnanie Jozefa 
a Jany Turčíkovcov (30 rokov manžel-
stva)

PONDELOK 21. jún
Mučeník Julián Tarzský
Rim 12, 4 – 5. 15 – 21, zač. 109; Mt 12, 
9 – 13, zač. 45; (HS: 154; PZ: 110)
07.00 + otec Vojtech

UTOROK 22. jún
Hieromučeník Eusebios
Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 – 16. 
22 – 30, zač. 46; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Paraska

STREDA 23. jún
Mučeníca Agripína
Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 – 45, 
zač. 48; (HS: 156; PZ: 111)
18.00 + Drahoslav, Slavo, Mária, 
Vladimír, Vladimír, Vladimír

ŠTVRTOK 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 
25, 57 - 68. 76. 80, zač. 1; (HS: 388; PZ: 
369)
18.00 za zdravie a požehnanie rodiny 
Timkovej, Štofanovej a Šebešovej

PIATOK 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia
Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b – 9, 
zač. 50; (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)
18.00 + Vladislav, Terézia

SOBOTA 26. jún
Prepodobný Dávid zo Solúna
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, 
zač. 30; (HS: 160; PZ: 115)
07.00 + Emília Bartková

NEDEĽA 27. jún
5. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodob-
ný Samson Pohostinný
Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 1, 
zač. 28; (HS: 147; PZ: 100); 4. hlas; 
11.00; za zdravie a požehnanie Fran-
tiška a Antónie Martonovcov (50 
rokov manželstva)

zdroj: Slovo

Liturgický program

     Len ťažko by sme hľadali (a našli) takého človeka, ktorý by nebol citlivý sám na seba. 
Jednoducho nám nie je jedno, čo o nás iní rozprávajú a ako o nás zmýšľajú. Zvlášť vtedy, 
ak by sa o nás šírili nepravdy, klamstvá a iné negatívne správy. Veľmi ťažko by sa nám žilo 
s vedomím, že nás iní vidia takých, akí nie sme.  
V jednom rozhovore Ježiša s farizejmi, ktorý opisuje vo svojom evanjeliu svätý apoštol 
Ján, okrem iného Ježiš povedal tieto slová: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj 
mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ A v tej chvíli prítomní Židia 
ihneď zareagovali slovami, že sú Abrahámovým potomstvom a nikdy nikomu neotročili. 
Ale Ježiš im ukázal, že jestvuje aj iné otroctvo, ako otroctvo fyzickej práce. A je to otroc-
tvo hriechu. Vy nie ste slobodní, ako si myslíte: „Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj 
slobodní.“ (Jn 8, 30 – 40) 
    Dnešnú nedeľu nám v evanjeliu Ježiš povie vetu podobného charakteru: „Nik nemôže 
slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo 
jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj 
mamone.“ A my by sme mohli pohotovo zareagovať slovami: „Veď ja predsa nikomu 
neslúžim. Ja nie som nijaký sluha – pre nikoho.“ Ale je to pravda? Ježiš naznačuje niečo 
iné. Buď ťa v živote vedie a spravuje Boh, tvoj nebeský Otec, alebo ťa vedie a spravuje 
mamona. Zistiť, komu vlastne slúžim, nie je až také ťažké. Najjednoduchšie to poznáme, 
ak si pradivo odpovieme na otázku, čomu vo svojom srdci a myšlienkach venujem najviac 
času. Čím sa vo svojom vnútri najviac zaoberám. A keď nám pamäť dobre slúži, tak sa 
nám zrazu vynoria všetky tie chvíle, keď sme v myšlienkach preberali, čo by sme okolo 
seba mali zmeniť. Čo všetko by bolo treba urobiť, vymeniť, vylepšiť a dosiahnuť. Akí by 
sme chceli byť, ako by sme chceli vyzerať, akí by mali byť ľudia okolo nás a ako by mali 
vyzerať. Čo si dáme na seba, čo by bolo treba nakúpiť, čo budeme jesť a čo piť... Presne 
ako v evanjeliu. Tam sú síce spomenuté len tri kategórie: čo budeme jesť, čo budeme piť 
a čo si oblečieme, ale všetko to ukazuje na starosť o seba samého. Ježiš tie slová nehovorí 
žobrákom či bezdomovcom, ktorí naozaj nevedia, čo budú jesť a či vôbec budú niečo jesť. 
On ich hovorí zástupom. Úplne normálnym ľuďom. Ak sa venujete len sebe samým, ak 
ste odkázaní len sami na seba, ste ako pohania, ktorý nemajú Boha – Otca. 
    Navyše, do väčšiny tých vecí, ktoré by sme radi zmenili, vylepšili, zdokonalili na našom 
dome, dvore, na našej záhrade, na našich blízkych aj na sebe, by sme sa ani nepúšťali, keby 
sme vedeli, že si ich nikto nevšimne. Veľmi veľa vecí a činností robíme len preto, že to uvidí 
niekto iný. Čakáme uznanie a pochvalu od iných ľudí, lebo tak sa cítime byť milovaní a 
pritom je stále blízko nás dokonalá a nekonečne veľká láska nebeského Otca. On nemiluje 
pre zásluhy, ale preto, že sme jeho deti. Uňho hľadajme to, čo všetci tak veľmi potrebujeme 
pre svoj život: lásku a prijatie. Práve tak sa totiž uchránime od toho, aby nám vládla mamona.

otec  Marek
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Mt 6, 22 – 33



► Slávenie svätých liturgií. Od pondelka 7. júna sa náš okres nachádza v žltej farbe 
covid automatu. Vzhľadom na bohoslužby platia tieto kapacitné podmienky: 
V interiéri sedenie na 50% (max. 250 osôb) a v exteriéri 75% kapacity (max. 500 
osôb). Kapacita na státie v interiéri 100 osôb a v exteriéri 250 osôb . Pri účasti na 
liturgiách v chráme je potrebné mať dýchacie cesty riadne prekryté rúškom alebo 
respirátorom FFP2 a pri vstupe je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
► Sväté liturgie v nedeľu 20. júna: 08.00 Ruské Pekľany; 09.30 Janov; 11.00 
Ľubovec
► Sväté liturgie v nedeľu 27. júna: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec
► Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2021. Aj tohto roku organizuje GMC 
Bárka letné stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli. Budú prebiehať 
v nasledujúcich turnusoch:
1. turnus: 01.07. – 09.07. (15 a viac roční  ) Tento turnus bude dlhší, preto je cena 130 eur.
2. turnus: 18.07. – 23.07.   (9 – 11 r.)   
3. turnus: 25.07. – 30.07.  (12 – 14 r. ) 
4. turnus: 01.08. – 06.08.  (9 – 11 r.)        
5. turnus: 08.08. – 13.08. (12 – 14 r. ) 
6. turnus: 15.08. – 20.08.  (9 – 11 r.)
7. turnus: 22.08. – 27.08.  (15 a viac roční ) Cena všetkých ostatných turnusov je 85 eur.
Všetky potrebné informácie nájdete na www.gmcbarka.sk alebo na tel. čísle 057 449 02 90.

Oznamy

    Jej meno má latinský pôvod a znamená umelkyňa. 
Ako uvádza životopisná legenda, Febrónia bola Bohu 
zasvätená panna. Žila za čias cisára Diokleciána 
v sýrskom meste Sibapolis alebo Nisibis v kláštornom 
spoločenstve spolu s 50 ďalšími pannami. Ich predstave-
ná Bryene ich viedla k láske k Ježišovi Kristovi a k odrie-
kaniu. Keď do mesta zavítal miestodržiteľ Lysimachus, 
za krátky čas postavili Febróniu pred sudcu Selena. Po 
tom, čo Febrónia odmietla ich ponuky na sobáš, nútili ju 
priniesť pohanskú obetu. Napokon ju kruto mučili a sťali. 
Prepodobná Febrónia zomrela okolo roku 304 v Sibapoli-
se. V meste dal miestny biskup vystavať chrám, ktorý 
nosí jej meno. V roku 363 po vpáde Peržanov preniesli 
telesné pozostatky svätej Febrónie do Konštantínopola, 
do Chrámu sv. Jána Krstiteľa. Tam už boli uložené 
pozostatky mučeníc zo Sibapolisa svätých Lybe, Leonidy a Eutrópie. To, že si ju 
uctili aj na západe, dokazuje Neapolské marmoreum a Rímske martyrológium. Febró-
nia je patrónkou kalábrijského mesta Trano, kde sa v 11. storočí dostali jej relikvie. 
Na ikonách sa zvykne znázorňovať s korunou a mečom.

Prepodobná mučenica Febrónia

    Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za 
patróna Katolíckej cirkvi napísal apoštolský list Patris corde – So srdcom otca 
a vyhlásil tento rok ako zasvätený sv. Jozefovi. V našom farskom hlásniku si 
postupne na pokračovanie uvádzame celé znenie tohto apoštolského listu. 

   
 5. Pracujúci otec
 
      Ďalšia charakteristická stránka sv. Jozefa, ktorá sa vyzdvihovala už od čias prvej 
sociálnej encykliky Rerum novarum Leva XIII., bol jeho vzťah k práci. Jozef bol 
tesár, ktorý poctivo pracoval, aby zaistil živobytie pre svoju rodinu. Od neho sa 
Ježiš učil, čo znamená jesť ovocie svojej práce a akú hodnotu, dôstojnosť a radosť 
to prináša.
 
    V tejto našej dobe, v ktorej sa práca znova stáva naliehavou sociálnou témou 
a nezamestnanosť niekedy dosahuje nebývalých rozmerov aj v tých štátoch, ktoré sa 
desaťročia tešili prosperite, je nevyhnutné, aby sme si znovu uvedomili a pochopili 
význam dôstojnej práce, ktorej príkladným patrónom je sv. Jozef.
 
    Práca znamená účasť na samotnom diele spásy; je príležitosťou na urýchlenie 
príchodu Božieho kráľovstva, na rozvinutie vlastných talentov a schopností, ktoré 
dávame do služby spoločnosti a bratského spoločenstva. Práca sa stáva príležitos-
ťou nielen na vlastnú sebarealizáciu, ale predovšetkým na realizáciu primárnej 
bunky spoločnosti, ktorou je rodina.
    Rodina bez zamestnania je viac vystavená ťažkostiam, napätiam, zlomom 
a dokonca zúfalému pokušeniu rozchodu. Ako môžeme hovoriť o ľudskej dôstojnos-
ti bez zasadzovania sa o to, aby mal každý možnosť dôstojného živobytia?
 
    Pracujúci človek, nech má akékoľvek zamestnanie, spolupracuje so samotným 
Bohom a stáva sa istým spôsobom tvorcom sveta, ktorý ho obklopuje. Kríza našich 
čias, ktorá je ekonomickou, sociálnou, kultúrnou a duchovnou krízou, môže byť pre 
všetkých výzvou, aby znovuodhalili hodnotu, význam a nutnosť práce, aby nastal 
nový „normálny život spoločnosti“, z ktorého nikto nebude vylúčený. Práca sv. 
Jozefa nám pripomína, že sám Boh, ktorý sa stal človekom, nepohŕdal prácou. Neza-
mestnanosť, ktorá postihuje mnohých bratov a sestry a ktorá v poslednej dobe 
v dôsledku pandémie Covidu-19 stúpa, musí byť upozornením, aby sme prehodnoti-
li naše priority. 
    Prosme sv. Jozefa, robotníka, aby sme našli spôsob, ako vyjadriť svoje pevné 
presvedčenie, že nijaký mladý, nijaký človek, nijaká rodina nesmie byť bez práce!

Rok svätého Jozefa


